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Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική 
ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπεία τηςτης

ΙδεοψυχαναγκαστικήςΙδεοψυχαναγκαστικής  Διαταραχής Διαταραχής 
ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών,
11 - 13 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη

Γιώργος Ευσταθίου, Έλλη Κουβαράκη, Μυρτώ ΛεμονούδηΓιώργος Ευσταθίου, Έλλη Κουβαράκη, Μυρτώ Λεμονούδη



Κλινικά χαρακτηριστικάΚλινικά χαρακτηριστικά
 Πρότυπο που χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα, τελειοθηρία Πρότυπο που χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα, τελειοθηρία 

και έλεγχος εις βάρος της ευελιξίας και της ευρύτητας αντίληψηςκαι έλεγχος εις βάρος της ευελιξίας και της ευρύτητας αντίληψης
 Διαγνωστικά Κριτήρια (4/8, 70 συνδυασμοί):Διαγνωστικά Κριτήρια (4/8, 70 συνδυασμοί):

 Λεπτομέρειες, κανόνες, τάξη, οργάνωση, πρόγραμμαΛεπτομέρειες, κανόνες, τάξη, οργάνωση, πρόγραμμα
 ΤελειοθηρίαΤελειοθηρία
 Εργασία και παραγωγικότητα εις βάρος ψυχαγωγίας και Εργασία και παραγωγικότητα εις βάρος ψυχαγωγίας και 

σχέσεωνσχέσεων
 Υπερβολική ευσυνειδησία, σχολαστικότητα και ακαμψία σε Υπερβολική ευσυνειδησία, σχολαστικότητα και ακαμψία σε 

θέματα ηθικήςθέματα ηθικής
 ΘησαυρισμόςΘησαυρισμός
 Απροθυμία ανάθεσης καθηκόντωνΑπροθυμία ανάθεσης καθηκόντων
 Φιλαργυρία (πρόληψη καταστροφής)Φιλαργυρία (πρόληψη καταστροφής)
 Ακαμψία και πείσμαΑκαμψία και πείσμα



Γνωσιακό προφιλΓνωσιακό προφιλ
Οι λέξεις κλειδιά για την διαταραχή αυτή είναι έλεγχος και πρέπει. Υπερβολική Οι λέξεις κλειδιά για την διαταραχή αυτή είναι έλεγχος και πρέπει. Υπερβολική 

προσήλωση στον καθήκον, συναισθηματικός έλεγχος, εμμονή στη λεπτομέρειαπροσήλωση στον καθήκον, συναισθηματικός έλεγχος, εμμονή στη λεπτομέρεια

Εικόνα εαυτού: Εικόνα εαυτού: υπεύθυνοι, απαιτητικοί, ικανοίυπεύθυνοι, απαιτητικοί, ικανοί

Εικόνα άλλων: Εικόνα άλλων: ανεύθυνοιανεύθυνοι

Πεποιθήσεις: Πεποιθήσεις: Υπάρχει μια σωστή λύση για κάθε κατάσταση, οι λεπτομέρειες είναι Υπάρχει μια σωστή λύση για κάθε κατάσταση, οι λεπτομέρειες είναι 
σημαντικές, τα λάθη δεν είναι επιτρεπτά. σημαντικές, τα λάθη δεν είναι επιτρεπτά. 

Συντελεστικές πεποιθήσεις: Συντελεστικές πεποιθήσεις: οτιδήποτε δεν είναι σωστό, είναι λάθος, αν αφήσω τα οτιδήποτε δεν είναι σωστό, είναι λάθος, αν αφήσω τα 
συναισθήματά μου ελεύθερα, θα βγω εκτός ελέγχου, αν δεν είμαι όπως πρέπει συναισθήματά μου ελεύθερα, θα βγω εκτός ελέγχου, αν δεν είμαι όπως πρέπει 
δεν αξίζω/θα μείνω μόνοςδεν αξίζω/θα μείνω μόνος

Φόβοι: Φόβοι: καταστροφής, απώλειας ελέγχου, απόρριψης.καταστροφής, απώλειας ελέγχου, απόρριψης.

Στρατηγικές: Στρατηγικές: προσκόλληση σε  κανόνες, τελειοθηρία, έλεγχος, κριτική τιμωρία.προσκόλληση σε  κανόνες, τελειοθηρία, έλεγχος, κριτική τιμωρία.

Συναίσθημα: Συναίσθημα: Απογοήτευση, θυμός, άγχος.Απογοήτευση, θυμός, άγχος.



Μελέτες περίπτωσηςΜελέτες περίπτωσης
 Έλαβαν χώρα στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ, στα πλαίσια των σπουδών Έλαβαν χώρα στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ, στα πλαίσια των σπουδών 

στην ΕΓΣΣστην ΕΓΣΣ
 Τηρήθηκε η δεοντολογία, ζητήθηκε η συγκατάθεση των Τηρήθηκε η δεοντολογία, ζητήθηκε η συγκατάθεση των 

θεραπευόμενων και όλες οι προσωπικές πληροφορίες είναι θεραπευόμενων και όλες οι προσωπικές πληροφορίες είναι 
αλλαγμένεςαλλαγμένες

 Επιλέγησαν περιπτώσεις με ικανοποιητική έκβαση, χωρίς να Επιλέγησαν περιπτώσεις με ικανοποιητική έκβαση, χωρίς να 
υπονοείται ότι όλες οι απόπειρες αντιμετώπισης της υπονοείται ότι όλες οι απόπειρες αντιμετώπισης της 
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας  είναι ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας  είναι 
επιτυχείςεπιτυχείς

 Υπάρχουν διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα για τη συγκεκριμένη Υπάρχουν διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα για τη συγκεκριμένη 
διαταραχή που καταδεικνύουν ίση αποτελεσματικότητα της διαταραχή που καταδεικνύουν ίση αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΘ με διάφορες μορφές ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείαςΓΣΘ με διάφορες μορφές ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας


